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הקרןשלכללייםמאפיינים.1

חברהע.ל.קידיעלמנוהלת,("הקרן"-להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק*
.("החברה"-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהול

שכרהסכמיבמסגרתתאגידיתגמלכקופת1976בדצמבר9ביוםהוקמההחברה*
.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.הציבוריבסקטור

.בלבדשכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן*
"גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבהוקזהמונחכמשמעותמנחלתחברההיא*

,
.2005-ה"התשס

-ה"התשל,הממשלתיותהחברותבחוקזהמונחכהגדרתממשלתיתחברההיאהחברה*
רשותחוזרילהוראותבהתאםמידענכללהדירקטוריוןובדוההכספייםבדוחות.1975

.הממשלתיותהחברות

.1433-מניותללאמסלולשל,378הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר* .2013בדצמבר31עדבתוקףהאישורים

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפקדותסכומי* .המעסיקאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

הכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעסיק%5.7עדהםמהשכרההפקדותשיעורי* לקרןמופרשים
.השתלמותאוחסכוןלמטרות

הביטוחלהוראותשיתאיםבאופן,תקנונהאתהחברהתיקנההדיווחשנתבמהלך*
-א"התשע,(חקיקהלריקוניההוןבשוקהאכיפההגברתחוקמהוראותהנגזריםוהשיפוי

2011.

הבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי* המתפעל
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהמתפעלהבנקתפקיד.(" העמיתים

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפי
.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה*
.נוספיםושירותיםהמתפעלמהבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

תיקיםניהולאלדובי-הלמןידיעל2011שנתמתחילתמנוהלהקרןשלההשקעותתיק*
,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידה,מ"בעמוסדיים

,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםלפעולוכן
.והדירקטוריוןההשקעותועדתלהוראותבכפוף

.המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןבדוחראההקרןלניהולבנוגעמידע*
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הקרןעמיתיזכויותניתוח.2

נזילותיחס.א

יחס"להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור
%64.90,הכלליהמסלולנכסימכלל%64.71הוא2012בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילות

.מניותללאמסלולנכסימכלל

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

החיסכוןשלממוצעחייםמשך.ב

שנים9.1,הכלליבמסלולשנים9.1הוא2012בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך
העמיתיםשכלכדיהדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.מניותללאבמסלול

.החיסכוןתקופתלתוםיגיעו,השנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהם

החשבונותבמישרשינוי.ג

החשבונותמספרהעמיתיםסוג
השנהלסוףהשנהפרשוהשנההצטרפושנהלתחילת

459,13(683)250,13892שכירים

ביתרהחשבונותמתוכם
ללאח"ש500עדשל

386(26)35755האחרונהבשנהתנועה
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ההשקעהמדיניותניתוח.3

ההשקעהמדיניות

שיקולפיעל,ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריוןהחלטותלפיהשקעה-כללימסלול
.התחיקתיההסדרלהוראותובהתאםדעתם

כלשהיחשיפהתהיהשלאובלבדהחברהדעתשיקוללפיהשקעה-מניותללאמסלול
.המניותלשוקיחשיפההמאפשראחרנכסלכלאו/ומניותמדדיעללאופציותאו/ולמניות

כללימילול

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

653,588לעומתח"שאלפי130,616-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן

בעיקרנבעהמסלולבנכסיהגידול.%67.4שלעלייה,2011בדצמבר31ביוםח"שאלפי
.העמיתיםשלנטושליליתצבירהבקיזוזהשוניםההשקעהבאפיקימהרווחיות

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%70.3-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%32.9-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%32.60.)שלבשיעור
שניתןככללהקטיןההשקעותועדתשלהחלטהמתוךהוקטןהמזומניםשיעור.הנכסים

.ש"בעוהריביתפניעלעודפתתשואהליצורמנתעלזהבמסלולהמזומניםיתרתאת

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%14.7-כשהוא,סחיריםשאינםהחובנכסישיעור
כלמסך%10.9-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%48.21)שלבשיעור
נפדותההשקעות,פאסיביתבצורההצטמצםסחיריםהבלתיהקרןנכסישיעור.הנכסים
בלתילהשקעותכניסתהאתמיעטההקרןכןכמו(וריביתקרןמשלמות)הזמןבמהלך
.השנהנוספותסחירות

עלה,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%22.19-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
כלמסך%18.13-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%85.45שלבשיעור
2012שנתבמהלך.נאמנותוקרנותסלתעודותבתוכןכוללותאחרותהשקעות.הנכסים

.זהמסוגע"ניבאמצעותל"לחווהחשיפההתיקשלהמנייתיהרכיבאתהגדילההקרן
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(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

הייחוסמדדילתשואתהקרןתשואתהשוואת

תשואתשיעור
תשואהמרזהאפיק

משוקללתהייחוסהקרןמנכסי
באחוזיםבאחוזים(***)ייחוסמזדבאחוזיםהשקעהאפיק

loo,אופציות,סלתעודות)מניות

"

t'n-%75%72נ8%2נ
%40.25Yo(קרנותנאמנות

52

MSCI

WORLD

0'.

"
%91.7orQ/o.3יחכלליממשלתי'מדדאג%84.38ממשלתיח"ג

,נאמנותקרנות)קונצרניגבח"
סהעודות

"
%23.10%76.2י)חכלליקינצר"מייאג%00.27(י)

(גידורקרנותקו,ריכון
%20'0

%2.0%15.2%18.0פחותישראלבגקייבית%55.8(.י)מ"פק,פרחי,ש"עו

%00.100%23.8כ"בה

%24.6המסלולתשואת

%99.1הפרש

.הקונצרניבאפיקנכלליםחודשים3מעלפיקדונות(י;
.מ"פק,י"פר,ש"עובאפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות('י)
.MSCI-%18.13סמא0ועמדדתשואת.%21.7-100א"תמדדתשואת("י)

.%23.10-קונצרניכלליח"אגומדד%91.7ממשלתיכלליח"אגמדדתשואת
.1.35.2-ממוצעתישראלבנקריבית
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(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

מניותללאמסלול

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

ח"שאלפי285,2לעומתח"שאלפי446,6-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן
מהצבירהבעיקרנבעהמסלולבנכסיהגידול.%10.182שלעלייה,2011בדצמבר31ביום

.השוניםההשקעהבאפיקיהרווחיותבתוספתהעמיתיםשלנטוהחיובית

,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%62.18-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
מסך%95.12-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%71.43שלבשיעורעלה
זהו.זהבמסלולגבוהמזומניםשיעורעללשמורמנתעלפועלהתיקמנהל.הנכסיםכל

ליתרתלהיכנסואףהתיקבהרכבלפגועעלולהמשיכהוכלמאודקטןנכסיםבהיקףמסלול
.חובה

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%75.79-כשהוא,הסחיריםהחובנכסישיעור
כלמסך%93.82-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%83.3)שלבשיעור
.הנכסים

בשיעורירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%57.1-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
.הנכסיםכלמסך%11.4-כשיעורסהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%91.61)של

הססתעודות)האחרותההשקעותששיעורלכךוהביאגדלזהמסלול2012שנתבמהלך
הייתההמגמהכןכמו.גדלהרכיבאבסולוטייםובנתוניםהתיקלגודלבהשוואהקטןבתיק

.זהבמסלולהסיכוןרמתאתלהוריד

מדדתשואת
באחוזיםהייחוסייחוסמדדלתקנוןבהתאםהשקעהמדיניות

קונצרניח"אג,(%80)ממשלתיח"אג
)(י)(%13)מ"פקי"פר,ש"ועו(%7)

.")%32.7

%20.5המסלולתשואת
%12.2הפרש

באפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות(י)
"~

wrtlמ"פק,פרזי.
ישראלבנקוריבית2311.10-קונצרניכלליח"אגמדד,9114.7ממשלתיכלליח"אגמדדתשואת(.י)

.%35.2ממוצעת
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הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

שלהדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקראההסיכוניםניהולמדיניותעלמידע
.המנהלתהחברה

הקרןנזילותניתוח1.4

,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקרן-נזילותסיכוני
.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעותההכנסות

.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי
ביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות

מיליםנכסיםלקרן.להםלהיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכי
.מהצפויגדולותמשיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותהוסחירים

הגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהמיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
סבורההחברה.מניותללאבמסלול10.1,הכלליבמסלול29.1הואלמשוךרשאים
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחס

(ח"שובאלפינכסים(ובשנים
מניותללאמסלולעללימסלול

809,570442,6וסחיריםנזיליםנכסים

-858,6שנהעדשלמ"מח

-191,37שנהמעלמ"מח

272,14אחרים

130.616446.6הכלסך

ללאובמסלולשנים2.0הואהכלליבמסלולהקרןנכסישלהממוצעהחייםמשך
למועדועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהנתוןשנים0-מניות

כלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבולכל
מ"מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב.תקבול

.שניםאפסשל

עמיתיזכויותניתוה"-2בפרקלעילראההקרןעמיתישלהנזילותסיכוןעלמידע
."הקרן

שוקסיכוני2.4
.הסיכוניםאתלפזרמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות

הואוכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהתברהדירקטוריון
.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהולמדיניותאתמתרגם
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(המשו)הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

בכלבפועלההשקעהשיעוריעלמחליטה,תכופותלעיתיםהמתכנסת,ההשקעותועדת
השוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויותולהתפתחויות

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
,ההשקעותבוועדתחברים,התיקמנהלנציגביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות

ההוןשוקעלהממונהבחוזריהנדרשפיעלבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעההחברה
,להתנהלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרה.לפיופועלתוהיא
בעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטהמקבלתההשקעותועדת,חובהסדרבגינו
.התיקמנהלהמלצותועלשלההפעילותנוהלעלבהתבססח"האג

מטבעוסיכוןמדדסיכון1.2.4

2012בדצמבר31ליום

בהצמדהלמדדבהצמדה
הכלסךח"למטלצרכןהמחיריםהצמדהללא

ח"שאלפי
כללימסלול

375,329538,215217,71130,616המסלולנכסיסך

מניותללאמסלול

658,3788,2-446,6המסלולנכסיסך

ריביתסיכון2.2.4

הריביתבשיעורלשינוירגישויותניתוח2012בדצמבר31ליום
-ו%+%1

אחוזים
:ההשקעותתיקתשואת

00.2(15.2)כללימסלול

38.2(2.2$)מניותללאמסלול
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החייםבמכשיריםהשקעותעמרמשקלענפיהחשיפהפירוט3.2.4

כללימסלול

2012בדצמבר31ליום

מסושיטרנמדדנסחרותבמדדנסחרות
הנכסיםהכליךל"בחוהיתרמגיות100א"ת

%ח"שאלפי
משענף

"
259,16%22--259,16בנקים

019,3%4--019,3ביטוח

859197087,2143,3%4ביוסד

073,8-263,1336%%12טכנולוגיה

060,5166-226,5o/7eושירותיםמסחר

309,7833108250,8%11ובינוין"נדל

1%23;,6-607338נ,731תעשיה

301,6490-791,6%9ואחזקותהשקעה

035,5874-909,5So/eוגזנפטחיפושי
5-5%0-אחר

2,75%lQQ;68446565,2065,46הכלסד
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

אשראיסיכוני3.4

הדוחותאתבודקתהחברה,ההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהקופההשקעותאתמחלקתהחברה
בדרוגאו(ישאם)מדרגתחברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספיים

ועלההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטריםהתיקיםמנהלשלפנימי
.תנאיה
.האשראיסיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הדיןהוראותלפיפועלתהחברה,כןכמו

מיקומםפיעלחובנכסיחלוקת1.3.4

2012בדצמבר31ליום

כ"סהסחיריםשאינםסחירים

ח"שאלפי

כללימסלול

685,344010,44695,388בארץ

608,10-608,10ל"בחו

293,355010,44303%39חובנכסיהכלסך

מניותללאמסלול

141,5-141,5בארץ

141,5-141,5חובנכסיהכלסך

-10



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

2012לשנתההנהלהסקירת
(חדשיםשקליםבאלפי)

לדירוגיםבחלוקהנכסיםפירוט2.3.4

:(*)מקומידירוג,2012בדצמבר31ליוםבארץחובנכסי

ללאמסלול
מניותכללימסלול

בארץסחיריםחובנכסי
041,247037,5ממשלתיותחובאגרות

:אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

844,4478ומעלהAA:בדירוג

381,5026/(עד888בדירוג

-419,2מדורגלא

685,344141,5בארץסחיריםחובנכסיהכלסד

בארץמהיריםשאינםחובנכסי
בבנקיםופקדונותקונצרניותחובאגרות

:פיננסייםובמוסדות

-205,39ומעלהIAA:הדירוג

-305,4עדהBBBבדירוג

-888500-מנמוך

-010,44בארץסחיריםשאינםחובנכסיהכלסך
ן;

Jaיעץחובנכחיהכלסך
~
a_141.5

ן(לבינלאומידירוג,2012בדצמבר31ליוםבחויילחובנכסי

כללימסלול

ל"בחוסהיריםחובנכסי
261,3ממשלתיותחובאגרות

;אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

683,3ומעלה-AA:בדירוג

039,3עדאל1313תבדירוג

333625-ממגד)

__104608ל"בחוסחיריםחובנכסיהכלסך

ועד-21כוללנ,דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(.)

'

A+.



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםגאלפי)

2012בדצמבר31ליום

מניותללאמסטלכללימסלול

%סטם%סכום

כ"מסהח"שאלפינ"מסהח"שאלפי

משקענף

574,55%1478%2בנקים

OQ/O-707,6%2ביטוח

%0-597%0ביומד

%0-294,1%0טכנולוגיה

%0-570,28%7ושירותיםמסחר

%0-596,28%7וגינהן"נדל

%0-185,4%1תעשיה

267,22o/6e25%0אחזקותהשקעה

%0-625%0תזנפטחיפושי

%0-849,3%1אחר

039,247%62038,5%98ממשלחי

303%39%100141,5%100הכלסך

-12-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

2012לשנתההנהלהסקירת

(המשך)הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

ההוגוהשוויבקביעתששימשוהריביתשיעורי4.3.4

תזרימיאומדןהיווןבאמצעותלרובנקבעסחיריםשאינםחובנכסישלההוגןהשווי
ממשלתיותחובאגרותשלהתשואותעלמתבססיםההיווןשערי.בגינםהצפוייםהמזומנים
ששימשוהריביתשיעורי.א"בתע"לניבבורסהשנמדדוכפיקונצרניח"אגשלוהמרווחים

הנכסיםלהיווןריביתושערימחיריםציטוטיהמספקתחברהידיעלנקבעיםלהיוון
.השונים
.:הדירוגמקבוצותאחתכלבגיןמשוקללתממוצעתריביתלהלן

~
l>VDכללי

באחוזים,2012בדצמבר31ליום:דירוגלפיסחיריםשאינםחובנכסיעבור
11.1ומעלה11

186.2
BBB07.21

02.82מדורגולאBBB-מנמוך

משפטייםוסיכוניםתפעולייםסיכונים4.4

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיייכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהחברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון

-13-
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%1
(הקרן-להלן)הסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו

ואת2011-ו2012בדצמבר31לימים,מ"בעהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קידיעלהמנוהלת

באותםשנסתיימוollw<העמיתיםבזכויותהשינוייםעלוהדוחותוההוצאותההכנסותדוחות

היאאחריותנו.הקרןשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכמפייסדוחות.תאריכים

.ביקורתםעלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוות

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואי
הכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן

ובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעיתהצגה

האומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחות

בדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותיים

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספיים

הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכלנאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו

העמיתיםבזכויותוהשינוייםפועלותיהתוצאותאת2011-ו2012בדצמבר31לימיםהקרןשל

Israeli)בישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםתאריכיםבאותםשנסתיימולשניםשלה

GAAP(,ובהתאםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףעלהממונהלהוראותבהתאם

גמקופותוניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנות

"
.1964-ד"השכ,

כפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOBלתקניבהתאם,גםביקרנו

ליוםהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012,בדצמבר31

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל2013,במרס17מיוםשלנווהדוחcosoידיעלשפורסמה

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

'ושותךלאך3ץ)ןלף,ירדני
חאדחשבון

2013במרס17

קן2זי"
שתלת"ון,-.יש.,0:

"111=7

.ת;
=נ"י"יי"

,)ןי.
"

ת)1ין
""

),גין
.קוי40"



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותערןע.ל.ק

דירר"יוהצהרת
טוריוו"

.נכונולהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטותפעולותבדברמסףודוחהממשלתיותהחברותלניקמתבהתאם
2005-התשסה(הדירקטוריוןוחחהכספייםהדוחות

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

-להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתן.1

.(הדוחות-להלן)2012לשנת("הקרן"

שגנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבוננתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה

שניתנושהמצגיםכדי ,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור
המכוסרלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

.בדוחות

,נאותבאופןמשקפיםהדוחות,הדוהותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
מכי העמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינות

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשל

ולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבליח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשל ולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלה
בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת

,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווהלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהווויתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

,הל,י
-

יו,בראוןדליתתאריך
הדירקטוריוךר"

-15-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותערןע.ל.ק

ל"מנכהצהרת

להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
נכונות ודוחהכספייםהדוחות

2005-התשסה(הדירקטוריון

:כימצהיר,פרייצחק,אני

)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלן

.(הדוחות-להלן)2012לשנת("הקרן"

לאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיכהתאם.2
שלנכון מהותיתעובדה

,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולא ,מבגיסאותםניתנושבהןהנסיבותלאור
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

.בדוחות

באופןמשקפיםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
מכל,נאות ,המהותיותהבחינות

העמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשל

,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
ולהתקיימותםלקביעתםאחראי לצורךונהליםבקרותשלבחברה

בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוי ,כאלהונהלים
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו

בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לנזרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיח .הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
החברהשלהמבקר ,שלהולדירקטוריון

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס
אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת

בקרהשלבהפעלתת דיווחעלפנימית
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספי

ן.כספימידעולדווחלסכום,לעבד

אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל
אחריםעובדים

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

על,אתראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

ח
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקיןקילש

כספיםמנהלהצהרת

נכונותלהבטחתשניתשוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
2005-התשספוהדירקטוריוחודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

-להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתן.1

.(הדוחות-להלן)2012לשנת("הקרן"

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבחסחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדותות

מכל,נאותבאופןמשקפיםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
העמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינות

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשל

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוהותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאהריסידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייתםמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

(,,
נ

ין,
אדורוןח"רותאריך
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

החברותתקנותלפיכספיציווחעלהפנימיתהבקרהבצברוההנהלתהדירקטוריוןשלייח
.(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםדוחות)הממשלתיות

2007-ח"התשס

לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
פנימיתבקרהשלוהתקיימותהלקביעתהאחראים,("החברה"-להלן)מ"בעסוציאליים

.ההשתלמותבקרןכספידיווחעלנאותה

לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווחעלפנימיתבקרה
לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחמהימנות
המגבלותבשל.1975-ה"התשל,הממשלתיותהחברותחוקוהוראותמקובליםחשבונאות
מוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספידיווחעלפנימיתבקרהמערכת,שלההמובנות
.תתגלהאותימנעהכספייםבדוחותמוטעיתשהצגה

עלההשתלמותבקרןהפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצעווההנהלההדירקטוריון
המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביותכספידיווח

כי,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,זוהערכהעלבהתבסס."קוסומודל"
לתקופהההשתלמותקרןשלהכספיהדיווחעלההשתלמותבקרןהפנימיתהבקרה

.אפקטיביתהיא2012.12.31ביוםהמסתיימת

מהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהותיבאופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהעל

י,יל
-נ,'ל4

הדירקטוריוןר"יו,בראוןדלית

//ר ,.ע/ עילק
מנכחך,פרייצחק

" ,-ו

,ארגובדורוןח"רו

"
כספיםל

3,,(
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

ל"מנכהצהרת
של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

וחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונה

:כימצהיר,פרייצחק,אני

קרן":להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012לשנת("ההשתלמות

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללוהנהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקהותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,תגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךנפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהולהוראות
הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג

,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכן;הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלההברהשלהפנימיתהבקרהעל
לדירקטוריון,המבקרההשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםההברהשלביכולתה
-וכן,הגמללקופת

אוההנחלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחרכלסגדםמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ל/,3
ג4ן,

יצחקתאריך
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סוציאלייטלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

כספיםמנהלהצהרת
.

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתובקיה9-2010-ומוסדייםגתיםלחוזרבהתאם
וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

קרן":להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012לשנת("ההשלמות

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,הגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

;האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו..ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון.

-וכן,הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה .
אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א

לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכן,הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ארגדורוןח"רותאריך

~
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברשסףודוחהממשלתיותהחברותלתקרתבהתאם
1-2005"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
נאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("החברה":להלן)מ"בעסוציאליים

.כספידיווחעל

קרן":להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהפנימיתהבקרהמערכת ההשתלמות
החדרהשלולהנהלהלדירקטוריוןבטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננה("

חשבתאותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגבי
ללא.האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהוהוראותבישראל.מקובלים

לפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלות
בטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגס

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבד

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייסוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitorlומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קופתשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
במודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליוםכספידיווחעלהגמל

Committee-השלהפנימיתהבקרה of Sponsoring Organizations of file Treadway

coso) Commission(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס)a]elieves31ליוםכי
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתהבקרה,2012בדצמבר

ל-יל13
הדירקטוריוןר"יו,בראוןדלית

,,1

" ן,'ל"מנכ,פרייצחק
ן')

,-כקמנחל,ארגובדורוןח"רו
/

תארך
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לעובדיטהשתלמותדן;י-.זוגגשללעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהדוח

יוציאלייט

וחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם

כספידיווחעלפנימיתבקרהבדבר

סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-.ע.ל.קשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליום(הקרן-להלן)

Sponsoring-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרה Organizations of the,0Committee

Treadway Commission(להלן-coso(-לניהולחברה-.ע.ל.קשלוההנהלההדירקטוריון

בקרהלקיוםאחראים(המנהלתהחברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן

כספידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימית

.המצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,הקרןשל

.ביקורתנועלבהתבססהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו

(PCAOB)-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Public Company Accounting Oversight

Boardרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה

להשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.בישראלחשבון

עלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קויימהאםביטחוןשלסבירהמידה

הערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו.הקופהשלכספידיווח

בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסיכון

כנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימית

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאם

שלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההשתלמותקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

בהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנותלגביבטחון

asraeli(בישראלמקובליםחשבונאותלכללי GAAP,שוקאגףעלהממונהלהוראותבהתאם

קופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותובהתאםהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההון

גם

"
מדיניותאותםאתכוללתהשתלמותקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.1964ד"התשכ

נאותובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפירוט,אשררשומותלניהולמתייחסים(1):אשרונהלים



שלסבירהמידהמספקים(21(מרשותההוצאתםלרבות)הקרןנכסישלוההעברותהעסקאותאת

חשבונאותלכלליבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחון

asraeli(בישראלמקובלים GAAP,וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףעלהממונהלהוראותבהתאם

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףעלהממונהלהוראותובהתאםהאוצרבמשרד

גסקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותובהתאם

"
כספיםושקבלת1964ד"התשכ

החברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהקרןשלכספיםוהוצאת

שימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-ו;המנהלת

השפעהלהםלהיותשיכולה,הקרןנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאו

.הכספייםהדוחותעלמהותית

הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת,כןכמו.מוטעית

שלהקיוטשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהשבקרותלסיכון

.לרעהתשתנההנהליםאוהמדיניות

דיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההמנהלתהחברה,לדעתנו

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2012בדצמבר31ליוםהקרןשלכספי

.cosoידיעלשפורסמהפנימיתבקרה

31לימיםהקרןשלהכספייםהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםגםביקרנו

כלל,2013במרס17מיוםשלנווהדוח,תאריךבאותושנסתיימוולשנים2011-ו2012בדצמבר

.כשפייסדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוות

%י2013במרס17
יקןי

'"
'5רקשית

חשבוןרואי

ל2זג0,

"
,י,-."1

.ןת7=,;יתלית""
.יןנתן".,י"

ינ"
)ן2יןן

"
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.".";לן,ן""קנון"""
"-של"
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותערןע.קיל

מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

2011(י)2012ביאור

שוטףרכוש
987מזומניםושווימוומניס

,23157,55 ויתרותחייבים
3339204.1חובה

326,24361,56

---------------------

פיננסיותהשקעות
4434,360745,332סחיריםחובנכסי

5010,44548,53סחיריםשאינםחובנכסי
6מניות

276,75612,70 אחרותהשקעות
7530,118672.77 סך

הפיננסיותההשקעותכל
250,598577,534

------------------------

הנכייסכלין
576,622938,590

====י

8זכותויתרותזכאים
-22

העמיתיםזכויות
576,622916,590

העמיתיםוזכויותההתחייבויותכליך
576,622938,590

=ע=
-= .מחדשAIID(י)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
1:ל41[(1-"'ל מנכהדירקטוריוןיפרהכספיימהדוחות

כספןמנהלוותרל"
/דירקטוריון

-23-//



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

2011(*)2012ביאור

שוטףרכוש
787,22861,54מזומניםושווימזומנים

3335204,1חובהויתרותחייבים

122,23065,56

-----------------------
פיננסיותהשקעות

293,355850,330'4סחיריםחובנכסי
5010,44548,53סחיריםשאינםחובנכסי
6276,75612,70מניות

7429.118578.77אחרותהשקעות
008,593588,532הפיננסיותההשקעותכלסך

130,616653,588הנכסיםכלסו

8-22זכותויתרותזכאים

130,616631,588העמיתיםזכויות

130,616653,588העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

.מחדשסווג(-)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-24-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

מאזנים

מניותללאמסלול
(חדשיםשקליהבאלפי)

בדצמבר31ליום

2011(")2012ביאור

שוטףרכוש

מזומניםושווימזומנים

חובהויתרותחייבים

פיננסיותהשקעות

סחיריםחובנכסי
אחרותהשקעות

הפיננסיותההשקעותכלסך

הנכסיםכלסך

200,1296

34-

204,1296

------------------------

4141,511895

7.10194

51242989,1

6144621285

=ך=

העמיתיםזכויות

העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

.מחדשסווג(*)

מהוויםהמצורפיםהביאורים

446,6285.2

446,621285

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלק



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיטשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
2011(י)2012ביאור

(הפסדיט)הכנסות

356843מזומניםושוויממןומניס

-----------------------
:מהשקעות

864,21337,10סחיריםחובמנכסי

672,4390,1סחיריםשאינםחובמנכסי
(219,22)240,2ממניות

(417,6)258,8אחרותמהשקעות
--

034,37(909,16)

--------------------

8690אחרותהכנסות

------------------------
(976,15)476,37(הפסדים)ההכנסותכלסך

--------------------

הוצאות

9860,2797,2ניהולדמי
10376198ההשקעותניהולעמלות

13309170מסים

545,3165,3ההוצאותכלסך

------------------------
(141,19)931,33לתעופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

-=-

.מחדשסווג(.)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהתישהמצורפיםהביאורים

-26-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2011(.)2012ביאור

(הפסדים)תכנסות

339840מזומניםושוויממזומנים

-----------------

:מהשקעות

662,21303,10סחיריםחובמנכסי

672,4390,1סחיריםשאינםחובמנכסי
(219,22)240,2ממניות

(418,6)251,8אחרותמהשקעות

825,36(944,16)

--------------

8690אחרותהכנסות

(014,16)250,37(הפסדים)ההכנסותכלסך

----------------

הוצאות

9837,2793,2ניהולדמי
10374197ההשקעותניהולעמלות

13309170מסים

520,3160,3ההוצאותכלסן

------------------------
(174,19)730,33לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

.מחדשסוג(.)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-27-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
2011(*)2012ביאור

הכנסות

173מזומניםושוויממזומנים

------------------------
:מהשקעות

20234סחיריםחובמנכסי
71אחרותמהשקעות

-- 20935

22638ההכנסותכלסך

------------------------

הוצאות

9234ניהולדמי
1021ההשקעותניהולעמלות

255ההוצאותכלסך

20133לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

==========

.מחדשסווג(')

.הכשפייטמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-28-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בד31ביוםשהסתיימהלשנה

2012(")2011

916,590870,604השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

--------..---..--

102,84639,75גמוליםמדמיתקבולים

--------............
(055,58)(376,64)לעמיתיםתשלומיט

...............-....----.
לקופהצבירההעברות
690844השתלמותמקרנותהעברות

מהקופהצבירהתעברות

(241,13)(687,22)השתלמותלקרנותהעברות

(397,12)(997,21)נטו,צבירההעברות

--------...----....

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(141,19)931,33והוצאותהכנסותמדוחמועבר

.-.-..........................

576,622916,590השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

===============

.מחדשסווג(ל

הכספייםמהדוחותנפרזבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-92-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

2012(*)2011

631,588461,604השנתשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

..-..---..---------

745,83567,75גמוליםמדמיתקבוליט

..............-.....----.

(055,58)(835,63)לעמיתיםתשלומים

-----......----------

לקופתצבירההעברות

546844השתלמותמקרנותהעברות

22490מסלוליםביןהעברות

מהקופהצבירההעברות

(241,13)(657,22)השתלמותלקרנותהעברות

(861.1)(254.4)מסלוליםביןהעברות

(168,14)(141,26)נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(174,19)730,33והוצאותהכנסותמדוחמועבר
............--............

130,616631,588השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

===========

.מחדשסווג('

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהסיםהמצורפיםהביאורים

-30-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותערןע.ל.ק

.העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2012(*)2011

285,2409השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

.............-...----..

35772גמוליםמדמיתקבולים

-----------------

-(541)לעמיתיםתשלומים

------------------

לקופהצבירההעברות

-144השתלמותמקרנותהעברות

254,4861,1מסלוליםביןהעברות

מהקופהצבירההעברות

-(30)השתלמותלקרנותהעברות

(90)(224)מסלוליםביןהעברות

144,4771,1נטו,צבירההעברות

--...........----------

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

20133והוצאותהכנסותמדוחמועבר

----------------------------

446,6.285,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

.מחדשסוג(י)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-31-
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כללי-1ביאור

להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.1

להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קבניהולעוסקת,("החברה"
.כנאמנות("הקרן" במסגרתהוקמההקרן

.1976בדצמבר9ביוםהציבוריבסקטורשכרהסכמי
תפעולשירותינותן("המתפעלהבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק.2

חשבונותואתוהקרןהמנהלתהחברהחשבונותאתמנהלהמתפעלהבנק.לחברה
שלווהוועדותהדירקטוריון,המנהלתהחברההוראות,הקרןתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראותובכפוף

ניהולאלדובי-הלמןידיעל2011שנתמתחילתמנוהלהקרןשלההשקעותתיק.3
כלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידה,מ"בעמוסדייםתיקים

ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמע
.והדירקטוריוןההשקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים.4
קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקזהמונחכמשמעותמנהלתחברההיא.5

.2005-ה"התשס,גמל
חברההינההחברה.6

~

החברותלחוקכפופההחברהממשלתיתכחברה.משלתית
רשותחוזריולהוראותפיועלשהותקנולתקנות,1975-ה"התשל,הממשלתיות

.הממשלתיותהחברות

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1

,2005-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם
,(נכסיםשוויחישוב)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנות
ביטוחההוןשוקאגףולהוראות("שוויחישובתקנות"להלן)2009-ט"התשס
.("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרדוחסכון

.נומינלייםחדשיםבשקליםהואאלובדוחותהכספיהדיווח.2

בהתאםמחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחותההשוואהמספרי.3
בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלחוזר

.2012בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספיים

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב
בתקנותשנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי

:להלןכמפורטההוןשוקעלהממונהשלהדיווחובהוראותשוויחישוב

מזומניםושווימזומנים.1
יותרארוכההייתהלאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,מועדקצריפיקדונות-

.זהבסעיףמוצגיםחודשיםמשלושה
.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
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(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

וההתחייבויותהנכסיםהצגת
מזומניםושווימתמנים.1

אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-
.המאוןלתאריךלשקלביחסמטבע

ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומוומניסושווימזומניםבגיןשערהפרשי-
.מזומנים

סחירותפיננסיותהשקעות.2
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותפיננסיותהשקעות

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגותבארץכאמורהשקעות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה

בשערהמוכפלבבורסהשוטףשווילפי-בארץבבורסהלמסחרחסוםערךנייר-
ביצועערבבבורסההניירבשערומחולקהקרןידיעלהחסוםהניירשלקניה

.העסקה
שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגותל"בחוסחירותפיננסיותהשקעות-

בשוקאולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפי,בונסחרתשהיאמוסדראחר

סחירותשאינןפיננסיותהשסעות.3
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותשאינןפיננסיותהשקעות

חברהידיעלהמתפרסםההוגןהשווילציטוטבהתאם-הוןושטריחובאגרות-
מערכתבאמצעותהמחושבאוההוןשוקעלהממונהידיעלכךלשםשנקבעה
:להלןכמפורט,חברהאותהשספקה

הנכסשלהקובעהמחירלפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהאם.א
.העסקיםיוםבסוףהמסחרבזירת

אAsk-81נתונילפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהולאבמידה.ב
Ask-814לתנאיבהתאםהמסחרבזירת

הוגןשוויציטוטמודללפי,ב-ואבסעיפיםהתנאיםהתקיימולאאם.ג
בריביתמהווןתזריםכלכאשר,חזוייםמזומניםתזרימיהיווןעלהמבוסס

התזריםהואהמזומניםתזרים.התשלוםלמועדבהתאםלוהרלבנטית
מעקוםנגירתהריבית.הקרןאתהמשרתתערךניירותבמערכתהרשום
שלהמסחרפיעל,סחיריםלאחובלנכסיסיכוןומרווהסיכוןחסרתריבית
.בבורסההרלוונטיותהחובאגרותכלל

משלושהארוכההייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,בבנקיםפיקדונות-
ההוגןהשווילחישובבהתאםהכספייםבדוחותכלוליםוהלוואות,חודשים
.לעיל.גקטןבסעיףכמפורט
שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות

שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחוקה
.המאזןליוםעדההשקעהמקרן
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(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

(המשד)סחירותשאינןפיננסיותהשקעות.3

בהתחייבותעמדהלאשהחברהאוהמסחרהופסקשבהםחובאגרות-
אושרהשערוךמנגנון.התיקמנהלשמוסרשערלפימשוערכיםבגינןלתשלומים

במלואולהפחיתהחליטהההשקעותועדת.החברהשלההשקעותועדתידיעל
.החובאגרותערךאת

חוץבמטבעעסקאות.4
בהתאםבשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשער
.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

לקבלודיבידנדריבית.5
לתאריךעדהתקבלהשטרם(הצמדההפרשילרבות)ריבית-לקבלריבית-

-היוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאון

EX

.

לתאריךעדהתקבלוטרם,%8-היוםאתעבראשרדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזן

העמיתיםזכויות.6
עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים-

בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם
.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים

והוצאותהכנסות.ג
.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהזוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ז
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים

להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתתיעלוכןהכספיים
.אלומאומדניםשונות

נבחריםבמדדיםהשינוישיעורי.ה

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
201220112010

(באחוזים)

%44.1%55.2%28.2ידושמדד)לצרכןהמחיריםמדד

(%99.5)%66.7(%30.2)הבריתארצותדולרשלהחליפיןשער
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(חדשיםשקליםבאלפי)

חובהויתרותחייבים-3ביאור

בדצמבר31לייםמצרפי
2012(*)2011

],223204(*ףלקבלודיבידנדריבית

-]09המנחלתהחברה

-3הפקדותבגיןחייבים

-4אחרים
--

214204נבחובהויתרותחייביםהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול

2012(*)2011

],223204(..)לקבלודיבידנדריבית

-]08המנהלתהחברה

-4אחרים
--

335QdL2חובהויתרותחייביםהכלסך

בדצמבר31ליוםמניותללאמסלול

20122011

-]המנהלתהחברה

-3הפקדותבגיןחייביס

_.ב=.4חובהויתרותחייביםהכלסך

.מחדשסווג(.1
לקבלפדיוןגםכולל,2011בשנת(ףי



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפי1

סחיריםחובנכסי-4ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
2012(.)2011

339,255261,235ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

095,105484,97להמרהניתנותשאינן

Q3d36d745.332סחיריםחובנכסיהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול

2011(ל2012

301,250467,233ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

992,104383,97להמרהניתנותשאינן

3,355859.339פ2סחיריםחובנכסיהכליך

בדצמבר31ליוםמניותללאמסלול

2011(ל2012

038,5794,1ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

103101להמרהניתנותשאינן

141.514815סחיריםחובנכסיהכלסך

.מחדשסווג(.)

-36
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2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםשאינםחובנכסי-5ביאור

בדצמבר31ליוםכללימסלול

2012(*)2011

:קונצרניותחובאגרות

897.23473.27להמרהניתנותשאינן

897,23473,27

------------------------

111,20072,26בבנקיםפיקדונות

23לאחריםהלוואות

113,20075,26

10סחיריםשאינםחובנכסיהכליך

~

44548.53

.מחדשסווג(*)

מניות-6ביאור

בדצמבר31ליוםכללימסלול

2012(*)2011

276.75612,70סחירותמניות

71274612.70מניותהכלסך

,מחדשסווג(*)
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2012לשנתהליפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

אחריתהשקעות-7ביאור

מצרפי

בדצמבר31ליום:הרכב
2012(-)2011

סחירותאחרותהשקעות

794,111859,68סלתעודות

-476,1נאמנותקרנות

061,4478,7מובניםמוצרים

331,117337,76

סחירותשאינןאחרותהשקעות

160,1297,1סיכוןהוןוקרנותהשקעהקרנות

3938מובניםמוצרים

199,1335,1
.--..--.--..-.........

530,118672,77אחרותהשקעותהכלסך

כללימסלול

בדצמבר31ליום.:הרכב
2011(ל2012

סחירותאחרותהשקעות
693,111765,68סלתעודות
-476,1נאמנוהקרנות
061,4478,7מובניםמוצרים

230.117243,76
.-.........-...........

סחירותשאינןאחרותהשקעות
160,1297,1סיכוןהוןוקרנותהשקעהקרנות
3938מובניםמוצרים

335ינ199,1

--------------------

דד,8ד11814295אחרותהשקעותהכלשך

מניותללאמסלול

בדצמבר31לייט:הרכב.א
011ן(*)2012

סחירותאחדותהשקעות
10194סלתעודוונ

10194אחרותהשקעותהכלסך

.מחדשסווגק)
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.2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

זכותויתרותזכאים-8ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
20122011

22-מנהלתחברה

22_.ב__זכותויתרותזכאיםהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול
20122011

22-מנהלתחברה

22-זכותויתרותזכאיטהכלסו

ניהולדמי-9ביאור

.המסלוליםבכלהעמיתיםלכלזההוהואההשקעהבמסלולתלויאינוהניהולדמישיעור.א

ביוםשהסתיימהלשנה:מעמיתיםניהולדמישיעור.ב
בדצמבר31

20122011

לגבותרשאיתהמנהלתשהחברהניהולדמישיעור
%2%2הדיןהוראותפיעל

%49.0%50.0בפועלהמנהלתהחברהשגבתהניהולדמישיעור
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2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפי1

השקעיתניהולעמלות-10ביאור

בדצמבר31

20122011

שיעור

ביוםשהסתיימהלשנה

20122011

ח"שאלפי

מצרפי
%049.0%059.0 198174(.)ערךניירותשלומכירהקניהעמלית

:חיצונייחול)עמלות

%004.0%004.0

%026.0-

2224(..,השקעהבקרנותהשקעותבגין

-156(י.)סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

26128בעמלותכ"סה

כללימילול
%049.0%059.0 196173(.)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

:חיצוניניהולעמלות

%004.0%004.0

%026.0-

2224(.י)השקעהבקרנותהשקעותבגין

-156(..)סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

21222נעמלותכ"סה

מניותללאמילול

%038.0%034.0 2(.)ומכירהקניהעמלות

2עמליהכ"סה

.העסקאותמחזורמתוךמחושבהשיעור(י)

.(חודשיםסופילפי)מסלול/הקרןשלממוצעתנכסיםיתרתמתוךמחושבהשיעור(.ל

.2012יולימחודשחלותסלתעודותעמלותרישוםבדברהתקנות

השורעהמסליליתשיאות-11ביאור

ממוצעתתשואה
לשניםברוטונומינלית

שהוצגוהמלאות

%28.4

%60.4

20122011201020092008

באחויים

/O-%24.6%71.2מסלולכללי

A4O

7%06.20%51.7-

-%20.5%32.3%30.5%97.3(1)מניותללאמסלול

.2009,2/8ביוםלפעולהחלהמסלול(1)
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2012לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפי)

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-12ביאור

הקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרות,ממשלתיותחברות,ישראלמדינתעםויתרותעסקאותעלמידע
.בחברהשלחםאחזקהקיימתאםאף,זהבביאורהוצגלאאליה

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

בדצמבר%3ליום

2%202011

מנהלתחברהזכאים(חייבים)

~
LIQ22

אלפי109עלעמדההמנהלתהחברהשלרבעוחסופיבסיסעל)תשנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערך)היתרה
.ח"ש

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר31
20122011

,בנםהמנהלתלחברהניהולדמי
~

7

~

7.2

מסים-13ביאור

הקופה.הפקודההוראותליתרובכפוףהכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקופההכנסות,ככלל
.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל"בחוזריםערךבניירותמשקיעה



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-14ביאור

עלהתחייבותמטילים,פיועלשהותקנוותקנות1958-ה"התשיהשכרהגנתחוק.א
,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,ובתקנותיובחוקשפורטובנסיבות,החברה
פיגורישלבמקריס.לקרןכספיםהעברתבאמצעותבמועדםסולקולאאשרחובות

בהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהחברהמדיניותמעסיקים
.זהתוקבגיןהתחייבותצופהאינההחברהולפיכך,משפטיים

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הוא(ח"שאלפי114-כבסךעתידילפירעוןהמחאותבניכוי)התשלומיםהעברת

סךכוללהאמורהאומדן.(2011שנתבסוףח"שאלפי180,4-כ)ח"שאלפי643,4-כ
.(2011שנתבסוףח"שאלפי153,2-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי292,2-כשל

חודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקרןהתשלומיםבהעברתמפגריםמעסיקיםאם
.בדברהנוגעיםלעמיתיםהודעותנשלחותוכןהתראהמכתבילהםנשלחים,ויותר

.השקעהבקרנותהקרןמכספיח"שאלפי235-כעודלהשקיעהתחייבההקרן.ב
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